
Práticas e resultados da 
educação corporativa 
Trabalho realizado por equipe de pesquisadores da FIA FEA/ 

USP mostra que ainda há pouca avaliação dos resultados 

das ações de educação corporativa na estratégia das 

empresas 



conhecimento sobre as 

práticas e resultados da 

gestão nas organizações é 

uma necessidade clara 

para as empresas dos 

mais diversos setores. 

No que se refere ao tema 

Educação Corporativa 

(EC) —uma das ferramentas que contribuem 

para a efetivação da estratégia organizacional— 

, essa carência tem sido fortemente indicada nos 

contatos com os profissionais atuantes na área. 

Assim, uma pesquisa abrangendo o tema de 

forma ampla e profunda, com amplitude 

nacional, parece plenamente justificada e 

necessária. Com este propósito, foi criada a 

"Pesquisa Nacional - Práticas e Resultados da 

Educação Corporativa 2009", realizada pela 

equipe de pesquisadores da Fundação Instituto 

de Administração (FIA), sob a coordenação da 

professora Marisa Eboli, da FIA e da Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade 

da Universidade de São Paulo - FEA/ USP. 

A FIA e FEA/ USP, já há uma década, têm 

sido pioneiras no desenvolvimento do tema da 

educação corporativa no Brasil, por meio de 

atividades de ensino com cursos de extensão, pós-

graduação lato e strictu sensu; elaboração de 

pesquisas, com inúmeros artigos publicados em 

congressos nacionais e internacionais, periódicos 

acadêmicos, revistas de circulação nacional e 

livros; e extensão, com a realização de diversos 

projetos de concepção e implementação de 

universidades corporativas em organizações 

brasileiras. 

Portanto, buscou-se identificar as práticas 

correntes das empresas nos seus processos de 

gestão da educação corporativa, usando-se como 

referência os mais importantes temas dentro 

desse assunto. 

A pesquisa aborda dezesseis diferentes temas 

que constituíram a base para a construção do 

questionário enviado às organizações. Esses 

temas foram definidos com base na literatura 

disponível. 

Para cada tema foram escolhidas as variáveis 

consideradas mais relevantes para a elaboração 

da pesquisa, possibilitando uma ampla análise 

das ações de educação corporat iva das 

organizações. O t rabalho contou com o 

patrocínio de seis organizações (Universidade 

Ambev, Eletrobrás, Grupo Santander Brasil, Itaú 

Unibanco, Nestlé e Sebrae Nacional), o que 

viabilizou sua realização. Os temas são os 

seguintes: 

1. Perfil das organizações 

Determinar quais as principais características 

das organizações respondentes, visando traçar 

um breve perfil daquelas que utilizam a educação 

corporativa e identificar traços comuns ou 

distintivos entre elas. 

2. Perfil dos responsáveis pelo SECs 

Identificar quais as principais características 

dos responsáveis pela educação corporativa nas 

organizações respondentes, visando traçar um 

perfil e identificar traços comuns ou distintivos 

entre estas pessoas. 

3. Estrutura dos SECs (Sistemas de Educação 

Corporativa) 

Averiguar a estrutura dos SECs no Brasil e 

no exterior, em termos de número de pessoas e 

sua posição no organograma funcional das 

organizações. 
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Buscou-se identificar as 

práticas correntes das 

empresas nos seus 

processos de gestão da 

educação corporativa, 

usando-se como referência 

os mais importantes temas 

dentro desse assunto 

4. Alinhamento estratégico e inserção na cultura 

organizacional 

Verificar se as ações educacionais estão 

vinculadas à formação e ao desenvolvimento das 

competências da organização e até que ponto isso 

é refletido na sua cultura. 

5. Integração com demais áreas, processos, 

práticas e políticas (gerais e de gestão de pessoas) 

Examinar até que ponto as políticas e práticas 

de EC estão relacionadas e alinhadas ao que 

ocorre nas demais áreas e demais subsistemas de 

gestão de pessoas. 

6. Modelo de governança do SECs 

Identificar as práticas de governança adotadas 

pelas organizações pesquisadas (existência de 

comitês, participação de membros externos à 

área de educação corporativa e outros) e apontar 

os processos de mudança e de aperfeiçoamento 

(e seus fatores) dos SECs no decorrer do tempo. 

7. Internacionalização da educação corporativa 

Determinar como as empresas brasileiras que 

se internacionalizam enfrentam o desafio de 

desenvolver pessoas em outros países. 

8. Programas educacionais 

Verificar: como são estruturados os diversos 

programas educacionais (tipos, foco, 

abrangência, formato); quais são os públicos 

(internos e externos) atendidos pela educação 

corporativa das organizações; e como são geridas 

as parcerias ligadas à educação corporativa entre 

as organizações, tanto internamente (provedores 

internos), como externamente (instituições de 

ensino, consultorias e outros). 

9. Práticas de EaD (educação a distância) 

Identificar como as organizações utilizam a 

tecnologia para prover soluções educacionais aos 

seus vários públicos. 

10. Integração com as práticas de gestão do 

conhecimento 

Constatar como (e se) as organizações têm 

obtido sinergia entre as iniciativas de educação 

corporativa e gestão do conhecimento. 

11. Mensuração e avaliação de resultados 

Examinar como ,a s organizações têm 

procurado gerenciar o processo de mensuração 

e avaliação dos resultados obtidos em suas 

iniciativas de educação corporativa. 

12. Papel dos líderes na educação corporativa 

Verificar o que é esperado por parte dos 

gestores dos SECs e das lideranças da organização 

para a efetividade das práticas de educação 

corporativa. 

13. Comunicação 

Identificar as principais formas e vias de 

comunicação das atividades e dos resultados 

referentes às ações de educação corporativa e 

quais os públicos que participariam desse 

processo. 

14. Investimentos e Recursos 

Descrever as principais formas de custo e 

investimentos e como as organizações gerem os 

seus orçamentos e seu pessoal envolvidos nas 



Determinar qual a percepção dos gestores de 

educação corporativa das organizações no que 

se refere ao futuro do tema, nos mais variados 

aspectos. 

16. Desafíos para a educação corporativa 

Identificar qual a percepção dos gestores de 

educação corporativa das organizações no que 

se refere ao momento atual do tema, nos mais 

variados aspectos. 

O início da etapa de campo da pesquisa foi 

em 27 de agosto de 2009. O encerramento da 

coleta de dados foi em 28 de outubro de 2009, e 

envolveu a participação de 54 organizações 

pertencentes a diversos setores da economia 

nacional. Com o propósito de facilitar a análise, 

o conjunto de respondentes foi agrupado em cinco 

grandes setores: 

• Infraestrutura (7 respondentes); 

• Indústria (19 respondentes); 

• Serviços (18 respondentes); 

• Comércio Varejista (5 respondentes); e 

• Setor Financeiro (6 respondentes). 

Entre os principais resultados da pesquisa, 

pode-se destacar: 

• O perfil das organizações praticantes da 

educação corporativa é formado por grandes 

empresas, inseridas em cadeias de produção 

globais e complexas, envolvendo competências 

estratégicas que compreendem muitas partes 

interessadas ao longo dessa cadeia. 

• O perfil dos responsáveis pelos Sistemas de 

Educação Corporativa (SECs) revelou pessoas 

com bom nível de maturidade e capacidade 

técnica. 

• Com relação à Estrutura dos SECs, pode-

se dizer que são es t ru turas novas, com 

funções de g r a n d e r e s p o n s a b i l i d a d e e 

A pesquisa sugere que 

as ações educacionais 

são voltadas para o 

atendimento da 

estratégia, mas o 

processo pode estar 

desvinculado do 

planejamento estratégico 

da empresa 

posicionadas em nível estratégico. 

• Em termos de Alinhamento Estratégico e 

Inserção na Cultura, a pesquisa sugere que as 

ações educacionais são voltadas para o 

atendimento da estratégia, mas o processo pode 

estar desvinculado do planejamento estratégico 

da empresa e que a educação corporativa ainda 

não está inserida plenamente na cultura da 

empresa. 

• O Modelo de Governança das empresas 

pesquisadas apresenta ainda deficiência com 

relação à presença de comitês, sendo que 

aproximadamente um terço delas não tem 

nenhum tipo de comitê em sua estrutura. 

• Quanto à Internacionalização da Educação 

Corporativa, percebe-se igualmente correntes 

opostas entre centralização e descentralização de 

orçamentos e desenvolvimento de programas. 

• Os programas educacionais têm como 

principal critério as demandas de Unidades 

Estratégicas de Negócio (UENs) e 



preenchimento de gaps, sendo que as práticas de 

educação a distância ainda têm um grande 

potencial de crescimento. 

• Quanto à Mensuração e Avaliação dos 

Resultados, pode-se dizer que a inda se 

encontram em um nível prematuro , 

possibilitando um grande potencial para uso de 

metodologias como o Balanced Scorecard (BSC) 

para esse fim. 

• O Papel dos Líderes nos SECs, de forma 

geral, parece ainda não ter sido assimilado por 

estes, possivelmente comprometendo os 

resultados e a continuidade das ações de educação 

corporativa. 

• Com relação à Comunicação das Ações de 

Educação Corporativa, ela não é realizada ainda 

com várias das partes interessadas durante o 

processo. 

• No que diz respeito a Investimento e 

Recursos em Educação Corporativa, a maioria 
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O papel dos líderes nos 

SECs parece ainda não 

ter sido assimilado por 

estes, possivelmente 

comprometendo os 

resultados e a 

continuidade das ações 

de educação corporativa 

dos respondentes encontra-se na faixa de investir 

entre 1% a 3% da sua folha de pagamento, mas 

um percentual considerável (19%) investe acima 

de 5%. 

• Como Tendências para a Educação 

Corporativa, foram identificados os seguintes 

aspectos: o uso contínuo de tecnologia e sistemas 

de informação; a presença de parcerias com 

outras empresas, com a formação de 

universidades corporativas setoriais; a integração 

entre ações da educação corporativa e das demais 

áreas da empresa; a consolidação das práticas 

existentes no mercado; e a educação corporativa 

como elemento indutor da sustentabilidade na 

empresa. 

• Como Desaf ios para a Educação 

Corporativa, foram apontados os seguintes 

aspectos: a extensão da educação corporativa a 

todas as partes interessadas; uma maior 

conscient ização das l ideranças sobre a 

importância da educação corporativa; a inserção 

da educação corporativa na cultura da empresa; 

a mensuração dos resultados da educação 

corporat iva; e o alcance das estratégias 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável por 

meio das ações de educação corporativa. 

Uma evolução do conhecimento do tema 

poderia levar a critérios para definição de estágios 

de maturidade dos sistemas de educação 

corporativa. Com a análise, foram identificadas 

variáveis que poderiam nortear critérios que, no 

entanto, terão de ser alvo de pesquisas mais 

aprofundadas para sua validação, uma vez que, 

na amostra realizada, verificou-se que ainda há 

pouca avaliação dos resultados das ações de EC 

na estratégia das empresas. Houve uma 

preocupação de in t roduzir e comparar 

brevemente os temas da pesquisa com o que existe 

na literatura dos respectivos temas, sem que, no 

entanto, esgotem-se as discussões. 

Text Box
Fonte: T&D: inteligência corporativa, São Paulo, ano 18, n. 164, p. 32-36, 2010.




